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Estratégia de médio prazo, foco em setores específicos e diversificação internacional podem render 
desempenho acima do mercado 
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A crise do Covid-19 transformará o mundo de muitas formas. Ainda é impossível avaliar todos os 
desdobramentos socioeconômicos desse fenômeno global, mas, adotando um olhar analítico, com 
embasamento em informações qualificadas, algumas possibilidades se delineiam no médio a longo 
prazo. Entre elas, e em meio aos muitos impactos negativos da pandemia, vislumbram-se vantagens 
consideráveis nos setores de tecnologia, mídia e telecomunicações (TMT), cujas ações oferecem 
oportunidades de investimento no exterior. 
 
A necessidade de distanciamento ou isolamento social acelerou muitas tendências de longo prazo 
em TMT. As restrições à interação presencial trazidas pela crise impuseram a adoção de inovações 
com maior agilidade para superar esse entrave, com impacto de várias maneiras no 
comportamento dos negócios e do consumidor em relação à tecnologia. Por exemplo, áreas 
relacionadas a comércio eletrônico, ensino a distância, trabalho remoto e transmissão de vídeo 
podem sair da crise mais desenvolvidas e valorizadas, oferecendo perspectivas consideráveis de 
geração de retorno. 
 
Nos últimos 10 anos, o setor de tecnologia cresceu 50% em participação de mercado nas bolsas 
internacionais, correspondendo a mais de US$ 6,5 trilhões. Mas ainda não é representativo no 
Brasil, o que não consiste em empecilho, e sim outro benefício ao investidor, que pode combinar a 
estratégia setorial a uma diversificação internacional como forma de manter baixa correlação com 
as principais classes de ativos brasileiras. Por exemplo, o Schroder Tech Equity Long & Short, fundo 
multimercado de investimentos no exterior focado em TMT, lançado no começo de abril no Brasil, 
tem exposição geográfica global, predominantemente nos EUA, bem como Ásia e Europa. 
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Olhando para o mercado de ações internacional além do cenário atual de crise, com foco em 
tecnologia, mídia e telecomunicações, o gestor do fundo identifica vencedores e perdedores a 
médio prazo, mantendo as exposições equilibradas por meio de posições compradas e vendidas 
(estratégia de ações Long & Short). Com diversificação de ativos e centrado na geração de Alpha – 
ou seja, tornando-se menos dependente de ações de mega capitalização de mercado –, cerca de 
73% da performance gerada é independente dos movimentos de mercado. Isso é especialmente 
relevante para os investidores que se preocupam com a geração de riqueza no longo prazo e menor 
exposição ao Beta na carteira. 
 
Destinado a investidores qualificados, o fundo tem obtido desempenho acima do mercado 
internacional e as simulações no Brasil, considerando o fundo local, em reais, também são muito 
positivas. Em março de 2020, a estratégia internacional apresentou performance de +3,50% líquido 
de taxas, comparada à queda de 13,20% do índice de referência Russell EW Tech. No ano, acumula 
alta de 10,20%, contra queda de 17,80% do índice de referência (valores em USD). No Brasil, 
simulação de retornos do fundo local aponta alta de 2,80% em reais durante o mês de março com 
proteção cambial, no ano, alta de 8,02%, e em 12 meses, alta de 12,89%. Nota-se que referido mês 
foi marcado por um estresse de mercado muito elevado, contra queda de 29,90% do Ibovespa no 
período e recuo de 6,20% no índice de Fundos Multimercado Anbima. 
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Além da estratégia particular do fundo, um diferencial importante é ter por trás uma equipe 
internacional de especialistas, com mais de 60 anos de experiência (no agregado) em tecnologia 
nos principais setores. Em vez de tentar prever o cenário macroeconômico, o gestor se diferencia 
ao focar, identificar e entender as principais tendências e evoluções de tecnologia no setor de TMT. 
 
Toda crise fecha portas, mas abre outras. O setor de tecnologia, mídia e telecomunicações 
provavelmente será um dos favorecidos por esta. O cenário dinâmico e complexo impõe desafios a 
todos: identificar quem irá superá-los é fundamental para buscar melhores retornos. 
 
Este material foi preparado pela Schroder Investment Management Brasil Ltda (“Schroder”) e não deve ser entendido como uma análise de 
quaisquer valores mobiliários, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este 
material tem propósito exclusivamente informativo e não considera os objetivos de investimento, as condições financeiras, ou as necessidades 
particulares e específicas de quaisquer quotistas do Fundo ou outros investidores. As opiniões expressas nesse material são da Schroder e podem 
mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após 
esta data, não sendo obrigação da Schroder atualizar este material para refletir ocorridos após sua apresentação. A Schroder não comercializa 
ou distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. O 
formulário de informações complementares e o regulamento do Fundo podem ser obtidos em www.bnymellon.com.br. Leia o formulário de 
informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado 
não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em Fundo não é garantido 
pelo Fundo Garantidor de Crédito Supervisão e fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 
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